REGULAMENTUL CAMPANIEI CU PREMII
“STOP OVERSHARING”
organizata de U.S. FOOD NETWORK S.A.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

(1) Campania “STOP OVERSHARING” (denumita in con1nuare “Campania”) este organizata de
societatea U.S. FOOD NETWORK S.A. (denumita in con1nuare „Organizator”) inregistrata
in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Romania, Blvd. Gheorghe Magheru, nr.
28-30, sect. 1, Bucures1 si adresa de corespondenta in Bucures1, Calea Doroban1lor nr. 239, et.
2, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/24660/1994, cod unic de
inmatriculare RO6645790, reprezentata legal de Dl. Marian Gogu in calitate de Director General,
inregistrata la Autoritatea Na1onala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal in baza
no1ﬁcarii nr. 27667, pentru preluarea datelor cu caracter personal in scopul de reclama,
marke1ng si publicitate.
(2) Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Rregulament oﬁcial al Campaniei
(denumit in con1nuare „Regulamentul”), ﬁind obligatoriu pentru to1 Par1cipan1i. Prin
par1ciparea la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea si respectarea integrala, expresa si
neechivoca a tuturor termenilor, condi1ilor si prevederilor Regulamentului si acordul
Par1cipantului. Par1cipan1i se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor,
condi1ilor si prevederilor prezentului Regulament.
(3) Campania este organizata de Organizator prin intermediul agen1ei MRM Parteneri SRL, cu
sediul in Romania, Bucures1, Str. Jules Michelet nr. 18, etaj 1, sector 1, avand Cod Unic de
inregistrare 15300138, atribut ﬁscal RO, reprezentata legal de Bogdan Enoiu, inregistrata la
Autoritatea Na1onala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal in baza no1ﬁcarii nr.
11573, as`el cum aceasta a fost modiﬁcata si completata ulterior (denumita in con1nuare
„Imputernicit”), care va opera baza de date cu caracter personal ale par1cipan1lor la Campanie,
colectate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI
(1) Campania este organizata pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 1 septembrie 2017 ora
12:00 – 27 octombrie 2017 ora 23:59 („perioada Campaniei”), in conformitate cu prevederile
prezentului Regulament, in mediul online, prin intermediul paginii de internet:

www.stopoversharing.ro.
(2) Informa1ile date de par1cipan1 devin proprietatea Organziatorului, si voi ﬁ folosite doar in
condi1ile si termenii din prezentul Regulament.
SECTIUNEA 3. REGULAMENTUL OFICIAL
(1) Prin par1ciparea la aceasta Campanie, Par1cipan1i sunt de acord sa respecte si sa se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condi1ilor prezentului Regulament Oﬁcial.
(2) Regulamentul de desfasurare a Campaniei este disponibil, in mod gratuit, in format
electronic pe pagina de internet: www.stopoversharing.ro, in sec1unea „Regulament”.
(3) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate ﬁ media1zata in scopul informarii
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si / sau cu rol informa1v.
Informa1ile pe care as`el de materiale le pot con1ne vor ﬁ interpretate in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modiﬁca si / sau completa oricand Regulamentul,
precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand
desfasurarea Campaniei, cu condi1a ins1intarii prealabile a Par1cipan1lor cu privire la orice
modiﬁcare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modiﬁcari / completari aduse
prevederilor acestui Regulament vor ﬁ cuprinse in acte adi1onale ce vor ﬁ comunicate catre
public si care vor intra in vigoare prin publicarea pe pagina www.stopoversharing.ro in
sec1unea „Regulament” cu cel pu1n 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.
(5) De asemenea, orice intrebare sau nelamurire va putea ﬁ adresata Organizatorului pe adresa
concurs@kfc.ro.
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
(1) Se pot inscrie in vederea par1ciparii la Campanie numai persoanele ﬁzice („Par1cipan1i”) cu
domiciliul stabil sau resedinta pe teritoriul Romaniei care, la data inscrierii, au implinit varsta
de 18 ani. Inscrierea in vederea par1ciparii la Campanie presupune acceptarea implicita,
integrala, expresa si neechivoca de catre Par1cipan1 a prevederilor prezentului Regulament.
(2) Nu pot par1cipa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:
•

angaja1i companiei U.S. FOOD NETWORK S.A. si ai partenerilor acesteia;

angaja1i oricaror companii implicate in realizarea oricaror ac1vita1 legate de organizarea
si desfasurarea Campaniei.
De asemenea, rudele angaja1lor men1ona1 mai sus (respec1v copii / parin1, fra1 / surori, sot /
so1e) nu au dreptul de a par1cipa la Campanie.
(3) Par1ciparea la aceasta Campanie implica cunoasterea, respectarea si acceptarea integrala si
•
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neechivoca a tututor termenilor, condi1ilor si prevederilor prezentului Regulamentului, precum si
acrodul Par1cipantului.
(4) Campania se desfasoara exclusiv in mediul online, in cadrul paginii de internet:
www.stopoversharing.ro.
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI
(1) Pentru ca inscrierea sa ﬁe valabila in vederea par1ciparii la Campanie este necesara
indeplinirea cumula1va a urmatoarelor condi1i:
•
•
•
•

Par1cipantul trebuie sa aiba drept de par1cipare potrivit prevederilor Sec1unii 4 de mai
sus;
Par1cipantul trebuie sa acceseze pagina www.stopoversharing.ro;
Par1cipantul trebuie sa urmeze pasii indica1 in cadrul website-ului si sa incarce o poza
conform tema1cii Campaniei;
Par1cipantul trebuie sa completeze campurile din formularul aﬁsat ulterior (respec1v
nume, prenume, numar de telefon mobil si adresa de email).

Inscrierile care nu respecta condi1ile de mai sus si prevederile prezentului Regulament nu vor ﬁ
luate in considerare si vor ﬁ eliminate.
(2) Par1cipantul va incarca imaginea selectata conform tema1cii Campaniei ac1onand butonul
“INCARCA POZA”.
Poza inregistrata de catre Par1cipant trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
•

sa nu depaseasca 2 MB;

•

sa nu con1na un mesaj licen1os imoral sau an1social;

•

sa nu con1na detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau
in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, en1tate, religie, orientare sexuala sau
grup socio-economic;

•

sa nu con1na amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu trebuie sa
lezeze in1mitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane,
ﬁrme sau en1tate si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile
aplicabile;

•

sa nu con1na referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrare;

•

sa nu con1na aluzii la marcile de 1garete sau alcool;

•

sa nu con1na mesaje adresate minorilor („baby” nu se refera exclusiv la minori);

•

sa nu faca referire la minori („baby” nu se refera exclusiv la minori);
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•

sa nu ﬁe prezente persoane minore;

•

sa respecte tema1ca campaniei asa cum este descrisa pe website.

Organizatorul nu este responsabil pentru pozele incarcate pe website de catre Par1cipan1.
(3) Par1cipantul trebuie sa completeze formularul integral cu urmatoarele date: nume, prenume,
numar de telefon mobil si adresa de e-mail si sa bifeze ca este de acord cu termenii si
condi1ile Regulamentului Oﬁcial.
(4) Un Par1cipant poate accesa si se poate inscrie de mai multe ori pe www.stopoversharing.ro,
cu poze diferite si poate cas1ga in cadrul Campaniei un singur premiu oferit prin jurizare si un
singur premiu oferit prin tragere la sor1.
(5) In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele:
(i) Premii acordate prin jurizare: 500 vouchere KFC Duetos;
(ii) Premii oferite prin tragere la sor1: 3 X Cas1 audio cu banda Beats Studio Wireless by Dr.
Dre, Blue.
(iii) Premii oferite prin tragere la sor1: 3 X Camera foto instant Fujiﬁlm Instax mini 8 roz;
(6) Valoarea premiilor acordate in cadrul Campaniei este de:

Valoare totala

Can1tate

Valoare unitara
(RON, cu tva)

Voucher KFC Duetos

500

5

2.500

Camera foto instant Fujiﬁlm
Instax

3

377

1.131

Cas1 audio cu banda Beats
Studio Wireless by Dr. Dre,
Blue

3

1.712

5.136

(7)

Premiu

Total Premii

506

(RON, cu tva)

8.767

Valoarea neta totala es1mata a Premiilor este de 8.767 lei, inclusiv TVA.
(8) Orice eroare si / sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de catre Par1cipant
Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia din urma, acuratetea datelor de contact
furnizate de Par1cipan1 ﬁind in responsabilitatea exclusiva a acestora.
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5.1. Nu vor ﬁ luate in considerare inscrierile transmise in urmatoarele condiZi:
•

Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Campaniei, conform Sec1unii 2 de mai
sus;

•

Daca acestea au fost efectuate prin tenta1ve de frauda sau prin oricare alte modalita1 si /
sau echipamente electronice si / sau sojware decat cele indicate de catre Organizator, ori
au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre condi1ile si termenii Regulamentului;

•

Pozele nu respecta cerintele men1onate la Sec1unea 5, punctul (2);

•

Nu au legatura cu natura si scopul Campaniei, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul
prezentului Regulament.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI
6.1 Premiile acordate prin jurizare.
In cadrul Campaniei se vor acorda, in total 500 de vouchere KFC Duetos care se vor trimite via email u1lizatorilor care au fost selecta1 de catre Organizator, impreuna cu fotograﬁa prelucrata, in
intervalul luni-vineri intre orele 09:00 si 21:00 pe perioada desfasurarii Campaniei conform
prevederilor Sec1unii 2.
Pozele primite intr-o zi, vor ﬁ supuse procesului de jurizare. U1lizatorul a carei poza a fost
selectata isi va primi poza prelucrata prin intermediul adresei de e-mail, oferita in momentul
inscrierii, in termen de 48 de ore lucratoare de la momentul selectarii pozei in cadrul jurizarii.
Imaginea va avea structura before & ajer, plus website-ul Campaniei inscrip1onat, modelul ﬁind
reprezentat de pozele preexistente in galerie.
Par1cipantul are posibilitatea de a distribui imaginea modiﬁcata pe Facebook.
To1 Par1cipan1i ale caror poze au fost selectate, pe langa poza modiﬁcata si prelucrata, vor primi
pe adresa de email cu care s-a inscris si un voucher KFC Duetos, pe baza caruia vor primi un
produs Duetos, valabil in orice restaurant KFC din Romania pana la data de 02.11.2017. Premiul
se va revendica prin prezentarea voucher-ului cas1gat, la casa de marcat, ﬁe in varianta ﬁzica, ﬁe
electronica.
Procesul de jurizare a premiilor ce constau in vouchere KFC Duetos consta in oferirea de note de
la 1 la 5, pentru ﬁecare criteriu in parte, iar nota ﬁnala va ﬁ compusa din suma notelor oferite
cele 7 criterii de jurizare de mai jos.
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Imaginea trebuie sa ﬁe in linie cu conceptul de “oversharing”: ac1une prin care o persoana shareuieste pe proﬁlul personal de Facebook foarte multe detalii / imagini (prin care aceasta isi prezinta
aspectul ﬁzic, ves1menta1a, locurile in care se aﬂa la orice moment, hobby-urile etc). De obicei,
acestea nu sunt neaparat de interes pentru ceilal1. Oversharing se refera si la frecventa foarte
mare cu care posteaza userul.
Criterii de jurizare:
Originalitatea si crea1vitatea alegerii imaginii;
Imaginea trebuie sa con1na cel pu1n o persoana, oricare ar ﬁ aceasta;
Situa1a surprinsa in imagine trebuie sa ﬁe inteligibila;
Imaginea trebuie sa nu sa con1na elemente vulgare sau ofensatoare;
Imaginea trebuie sa ﬁe de buna calitate (min. 300 KB)
Imaginea nu trebuie sa con1na alte marci inregistrate sau neinregistrate;

•
•
•
•
•
•

Juriul va ﬁ format din angaja1 ai companiei U.S. Food Network si din angaja1 ai Imputernicitului
implica1 in organizarea Campaniei.
6.2 Premiile acordate prin tragere la sorZ
Dupa terminarea campaniei, in data de 31.10.2017, se va efectua tragerea la sor1, in prezenta
unui Notar Public, in cadrul careia se vor acorda:
(i)

3 premii, ﬁecare constand intr-o pereche de cas1 audio cu banda Beats Studio
Wireless by Dr. Dre, Blue precum si

(ii)

3 premii, ﬁecare constand intr-o camera foto instant Fujiﬁlm Instax.

Vor ﬁ eligibili pentru tragerea la sor1 to1 Par1cipan1 care s-au inscris in Campanie conform
prevederilor Sec1unii 4, respec1v Sec1unii 5, completand formularul de date personale.
In cadrul tragerii la sor1 se vor desemna:
(i) 3 cas1gatori ﬁecare al unui premiu constand intr-o pereche de cas1 audio cu banda
Beats Studio Wireless by Dr. Dre, Blue impreuna cu 6 rezerve;
(ii) 3 cas1gatori ﬁecare al unui premiu constand intr-o camera foto instant Fujiﬁlm Instax
impreuna cu 6 de rezerve.
Cas1gatorii vor ﬁ extrasi in ordinea men1onata mai sus.
Cas1gatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi
contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite
schimbarea parametrilor / caracteris1cilor premiilor.
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SECTIUNEA 7. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR
(1) Fiecare dintre Cas1gatorii premiilor ce constau in vouchere KFC Duetos va primi 1 (un)
voucher pe adresa de e-mail inscrisa in formularul de date personale in termen de 48 de
ore de la momentul selectarii de catre Organizator.
(2) Acestea vor putea ﬁ u1lizate pana in data de 02.11.2017 inclusiv pentru o singura
comanda. Voucherul nu poate ﬁ preschimbat in bani si nu se ofera rest. Acesta trebuie
prezentat personalului din restaurantul KFC inainte de revendicarea premiului. Premiile
pot ﬁ folosite in orice restaurant KFC de pe teritoriul Romaniei.
(3) Par1cipan1i accepta in mod expres, neechivoc si cu 1tlu deﬁni1v faptul ca pentru
Cas1gatorul voucher-ului pentru KFC Duetos nu ii este asigurat transportul din localitatea
de domiciliu sau resedinta pana la restaurantul KFC din Romania de unde cas1gatorul isi
va revendica premiul si nici intors, toate si oricare costuri de deplasare la si de la
restaurantul ales ﬁind in sarcina exclusiva a cas1gatorului.
(4) Cas1gatorii premiilor oferite prin tragere la sor1 vor ﬁ contacta1 prin intermediul
numarului de telefon completat in formularul de date personale, in termen de maximum
10 zile lucratoare de la data tragerii la sor1. Prin intermediul telefonului i se vor solicita
datele necesare validarii si intrarii in posesia premiului: nume, prenume, serie si numar
bule1n, telefon, adresa de livrare. In cazul in care cas1gatorul nu raspunde in decursul a 3
zile lucratoare sau Organizatorul nu poate contacta cas1gatorul din mo1ve independente
de el (numarul de telefon este gresit) premiul va ﬁ acordat primei rezervei in ordinea
extragerii.
(5) Premiile neacordate si / sau nevalidate vor ramane in proprietatea Organizatorului.
(6) Premiile oferite prin tragere la sor1 vor ﬁ expediate cas1gatorului la adresa indicata de
catre acesta, pe cheltuiala Organizatorului, prin curier privat ulterior incheierii procesului
de validare a cas1gurilor, dar nu mai tarziu de 45 de zile lucratoare de la data la care
iden1tatea cas1gatorului a fost comunicata catre public pe website-ul
www.stopoversharing.ro (sec1unea “Cas1gatori”). Cas1gatorul va putea intra in posesia
premiului in urma semnarii procesului verbal de predare primire ce va inso1 premiul livrat
prin intermediul curierului privat.
(7) In cazul in care un cas1gator nu este validat, premiul acestuia va ﬁ acordat primei rezerve
extrase, ulterior aplicandu-se aceeasi procedura.
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(8) Premiul cas1gat nu poate ﬁ inlocuit cu alte cas1guri si nici nu se acorda contravaloarea in
bani. In cazul refuzului cas1gatorilor de a beneﬁcia de cas1g sau in cazul imposibilita1i
validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a
cas1gului.
(9) Orice eventuala contesta1e, inclusiv privind modul de validare si acordare a premiului,
poate ﬁ formulata in scris de catre par1cipant si depusa personal sau expediata prin
posta, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data incheierii Campaniei, catre
MRM Parteneri SRL, pe adresa: Strada Jules Michelet 18, Bucureș1 010463 sau trimisa pe
adresa de email concurs@kfc.ro. Contesta1a se va solu1ona, in termen de maximum 10
zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va ﬁ nemultumit de decizie, se
va incerca rezolvare contesta1ei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va ﬁ
posibila, li1giile vor ﬁ solu1onate de instantele judecatores1 romane competente.
(10)Par1cipan1lor nu le este impusa nicio cheltuiala sau taxa de par1cipare la prezenta
Campanii cu excep1a necesita1i accesului la internet pentru website-ul pe care este
organizata Campania.
SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE
(1) Organizatorul U.S. FOOD NETWORK S.A. se obliga sa calculeze, sa re1na si sa vireze impozitul
datorat pentru premiile acordate Cas1gatorilor in conformitate cu legisla1a in vigoare privind
impozitul pe venit, orice alte obliga1i de natura ﬁscala sau de orice alta natura, in legatura cu
premiul, ﬁind in sarcina exclusiva a Cas1gatorului.
SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII
(1) Organizatorii sunt indrepta11 sa ia toate masurile necesare in caz de tenta1va de frauda a
sistemului, abuz sau orice alte tenta1ve care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
(2) Organizatorii Campaniei nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea ﬁ implica1 in niciun
li1giu legat de de1nerea sau de proprietatea asupra voucherelor electronice KFC pentru un
produs Duetos cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre
Par1cipant in legatura cu aceasta Campanie, excep1e facand cele prevazute de Ordonanta
Guvernului 99/2000 („OG99/2000”) privind comercializarea produselor si serviciilor de piata,
republicata, cu modiﬁcarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea 650/2002.
(3) In eventualitatea unei dispute asupra validita1i unei intrari in cadrul acestei Campanii, decizia
comisiei este deﬁni1va.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
a) Nicio eroare in datele furnizate de catre Cas1gatori; acuratetea datelor de contact nu
atrage raspunderea Organizatorului, ﬁind in responsabilitatea exclusiva a Par1cipan1lor. Ca
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atare acesta nu are nici un fel de obliga1e in cazul furnizarii de catre Par1cipan1 a unor
date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in condi1i normale a premiului, la
imposibilitatea iden1ﬁcarii unui Cas1gator, imposibilitatea inscrierii in Campanie din cauza
ilizibilita1i datelor personale.
b) Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la pozele inscrise de catre
Par1cipan1, daca acestea au fost insusite in mod ilegal; situa1ile in care exista suspiciuni
sau acuza1i de incalcare a drepturilor de autor;
c) Organizatorul nu este responsabil de ac1unile ulterioare, altele decat cele ce 1n de
Campania in curs, facute de catre par1cipant imaginii prelucrate;
d) Organizatorul nu va ﬁ responsabil pentru imposibilitatea, din orice mo1ve unui Cas1gator
de a intra in posesia premiului cas1gat sau de a u1liza oricare din premiile Campaniei in
termenul men1onat in cadrul Sec1unii 7, alin. 1 de mai sus;
e) Defec1uni tenhice ale operatorului de telefonie mobile / furnizorului de servicii de
internet aparute pe durata Campaniei;
f) Pierderea de catre Par1cipant a datelor de logare, blocarea adresei de e--mail a
Par1cipantului sau alte defec1uni ale altor mecanisme decat ale website--ului, implicate in
procesul de reamin1re a parolei si userului;
g) Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre Par1cipant
(intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe
computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de
folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre Par1cipant in scopul de a manipula
rezultatele Campaniei);
h) Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator.
Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer versiunea minima 6,
Mozilla versiunea minima 3, Opera 9), Sistem de operare (minim Windows 2000, Google
Chrome), iOS (versiunea minima 7) si Android (versiune minima 4.1);
i) Situa1ile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a par1cipa
par1al sau integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante
aﬂate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita;
j) Imposibilitatea unui Par1cipant de a beneﬁcia de premiu din cauza nerespectarii in
integralitate, a Regulamentului Campaniei sau din cauza numelui si / sau prenumelui si /
sau adresei de e--mail trasmise / completate gresit;
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k) Eventualele dispute intre Par1cipan1 legate de drepturile asupra adreselor de e--mail.
Aceste circumstante se pot datora: informa1ilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi,
transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma ac1unilor u1lizatorilor paginii
web, a func1onarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplica1ilor acestora sau altor
echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot
datora, de asemenea, diﬁculta1lor tehnice si / sau intreruperilor care pot afecta func1onarea
conexiunilor Internet si / sau a echipamentelor de calcul si / sau a aplica1ilor furnizorului de
Internet si / sau nefuc1onarea / func1onarea defectuoasa a e--mail--ului, ﬁe in cazul
Organizatorului, ﬁe in cazul Par1cipantului, cauzata de probleme tehnice si / sau de traﬁc intens
pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele 1puri de probleme si / sau
defec1uni tehnice ale operatorilor de telefonie.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect poten1al asupra
echipamentelor de calcul, aplica1ilor si / sau datelor stocate ale Par1cipan1lor sau ale unor ter1,
in urma par1ciparii la Campanie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor
schimbari de legisla1e care sa inﬂuenteze derularea si implementarea Campaniei (precum
deciziile adoptate de autorita1le civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte
evenimente similare), cas1gurile ob1nute in urma Campaniei, valoarea acestora, func1a
acestora, condi1ile de acordare a acestora si / sau distribuirea a acestora.
ParZcipanZi accepta cu Ztlu in mod expres, neechivoc si deﬁniZv toate deciziile adoptate de
Organizator in privinta CasZgatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor
schimbari legate de implementarea Campaniei. Organizatorul are dreptul de a descaliﬁca orice
Par1cipant care nu respecta Regulamentul Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de
comportament incorect sau de sabotaj de orice 1p la adresa Campaniei. Par1cipan1i se obliga,
de asemenea, sa puna la dispozi1a Organizatorului toate datele de contact relevante (numele,
prenumele, adresa de corespondenta si / sau de email si numarul de telefon mobil, dupa cum va
ﬁ cazul).
In niciun fel de imprejurari, Organizatorul nu raspunde pentru con1nutul postarilor publice ale
Par1cipan1lor la Campanie si nici pentru eventualele prejudicii / pierderi / daune, de orice
natura, ce ar putea ﬁ provocate ter1lor de respec1vele postari.
Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Par1cipant desemnat cas1gator nu
poate u1liza premiul din cauza numelui, si / sau prenumelui si / sau numarului de telefon si / sau
adresei de mail transmise gresit.
Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care decide, din orice mo1ve, sa nu
suplimenteze numarul de premii alocate, in perioada de desfasurare a Campaniei.
Organizatorul nu va ﬁ responsabil pentru toate si oricare reclama1i, de orice natura, referitoare
la premiile Campaniei, ulterioare semnarii de primire a premiului de catre Par1cipantul desemnat
Cas1gator sau a trimiterii email-ului, pentru cas1gatorii de vouchere.
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Imposibilitatea Cas1gatorului, din orice mo1ve, de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul
acestei Campanii sau de a u1liza oricare din premiile Campaniei exonereaza Organizatorul de
orice raspundere. Premiul poate ﬁ acrodat unui alt Cas1gator.
Organizatorul nu va ﬁ raspunzator pentru prejudicii, suferite de catre cas1gator, indiferent de
natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii Premiului catre cas1gator.
Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un par1cipant desemnat cas1gator nu
poate beneﬁcia de premiu din cauza nerespectarii in integralitate, de catre oricare par1cipant, a
Regulamentului Campaniei sau datorita numelui si / sau prenumelui trasmise gresit si / sau
netrasmiterii catre Organizator a datelor conforme cu actul de iden1tate sau a adresei de
corespondenta pentru validarea si expedierea premiului.
Organizatorul nu va ﬁ responsabil pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate
asupra voucherului, ivite ulterior primirii acestuia.
SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
(1) Prin inscrierea si par1ciparea la Campanie, Par1cipan1i precum si Cas1gatorii premiilor
declara in mod expres si neechivoc ca sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile
prezentului Regulament si sunt de acord in mod expres si neechivoc ca datele lor personale,
respec1v: nume, prenume, adresa de mail, adresa de corespondenta, telefon, serie si numar
de CI sa intre in baza de date a US FOOD NETWORK S.A., sa ﬁe prelucrate si u1lizate de acesta
(personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor cas1gatorilor,
inregistrarea si validarea cas1gatorilor Campaniei. US FOOD NETWORK S.A. este inregistrat ca
operator de date cu caracter personal nr. 27667 la Autoritatea Na1onala de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marke1ng Direct, in
conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protec1a persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circula1e a acestor date ("Legea 677/2001").
Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu ﬁe difuzate catre ter1 cu excep1a
imputernici1lor sai.
(2) Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protec1a datelor
personale ale Par1cipan1lor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare,
Organizatorul se angajeaza sa pastreze conﬁden1alitatea datelor personale ale Par1cipan1lor la
Campanie si sa le u1lizeze conform legisla1ei in vigoare.
(3) Par1cipan1lor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind
protec1a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circula1e a
acestor date si in special cele cu privire la:
a) dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a ob1ne de la
Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, conﬁrmarea faptului ca datele
care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
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b) dreptul de opozi1e potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice
moment, din mo1ve intemeiate si legi1me legate de situa1a sa par1culara, ca datele care o
vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu excep1a cazurilor in care exista dispozi1i legale
contrare.
c) dreptul de interven1e asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a
ob1ne de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:
•

dupa caz, rec1ﬁcarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu
este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

•

dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma
legii;

•

realizarea no1ﬁcarii catre terte persoane carora le--au fost dezvaluite datele, a oricarei
opera1uni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea no1ﬁcare nu se dovedeste
imposibila sau nu presupune un efort dispropor1onat fata de interesul legi1m care ar
putea ﬁ lezat.

(2) La cererea expresa a oricaruia dintre Par1cipan1, Organizatorul va asigura acestuia
exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi,
Par1cipan1i inscrisi la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Calea Doroban1lor nr.
239, et. 2, sect. 1, Bucures1, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
(3) Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001,
privind protec1a datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si
ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de 1mp si, daca este cazul, sa no1ﬁce catre
Autoritatea Na1onala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu
privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu
inscrierea si par1ciparea la Campanie.
(4) Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din
baza de date as`el creata, sa aduca acestora la cunos1nta drepturile conform Legii 677/2001.
(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a folosi, ulterior incheierii Campaniei, datele personale
ale Par1cipan1lor la Campanie, exclusiv in scopuri de marke1ng si ac1vita1 promo1onaleIn
cazul in care cas1gatorul nu este de acord ca datele sale sa ﬁe folosite de catre Organizator in
scopul de mai sus, va speciﬁca acest lucru Organizatorului, in scris, la momentul primirii
Premiului.

SECTIUNEA 11. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA
(1) Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui
eveniment ce cons1tuie forta majora, inclusiv in cazul imposibilita1i Organizatorului, din
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mo1ve independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune condi1i a Campaniei.
(2) Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate ﬁ prevazut, controlat sau remediat de
catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din mo1ve independente de vointa
sa si a carui apari1e il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a--si indeplini obliga1ile
asumate prin Regulament.
(3) Campania mai poate inceta oricand inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate ﬁ
suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu condi1a ca acesta sa comunice
in prealabil o as`el de situa1e si cu respectarea prevederilor de mai sus.
SECTIUNEA 12. LITIGII
(1) Eventualele li1gii aparute intre Organizator si Par1cipan1i cu privire la orice aspect legat de
desfasurarea Campaniei se vor solu1ona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va ﬁ
posibila, li1giile vor ﬁ solu1onate in instantele judecatores1 romane competente din
municipiul Bucures1, potrivit legii romane.
(2) Eventualele reclama1i legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa
Organizatorului in termen de maximum 10 zile lucratoare de la incheierea Campaniei. Dupa
expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclama1e.
SECTIUNEA 13. ALTE CLAUZE
(1) Deciziile Organizatorului privind campania sunt ﬁnale si aplicabile tuturor Par1cipan1lor.
(2) Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de
acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
(3) Organizatorul este indrepta1t sa ia toate masurile necesare in caz de tenta1va de frauda a
sistemului, abuz sau orice alte tenta1ve care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le
implica organizarea si desfasurarea Campaniei.
(4) Organizatorul rezerva dreptul sa descaliﬁce automat persoanele care par1cipa la Campanie
asumandu--si o iden1tate falsa, precum si dreptul de a elimina din Campanie sau de a anula
decizia prin care un Par1cipant este desemnat cas1gator in cazul in care acesta nu a furnizat
date corecte de contact, s--a inscris u1lizand date false sau incearca sa inﬂuenteze Campania
prin modalita1 frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

!13

